Informatiebrief Erediensten
Dirksland, 27 juni 2020

Beste leden van de Hervormde Gemeente Dirksland,
Inleiding
In een speciale uitgave van de Zondagsbrief van 15 maart is meegedeeld, dat in verband met
de uitbraak van de coronapandemie in de kerk geen erediensten meer gehouden kunnen
worden. In deze informatiebrief willen wij u en jou op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.
In de periode van maart tot en met mei zijn er online diensten geweest. Vanaf 1 juni zijn er weer
fysieke diensten gehouden met maximaal 30 gemeenteleden en 1,5 meter afstand. Dat waren
vooral bijzondere diensten, die ook zijn gebruikt om te oefenen ter voorbereiding op de situatie
vanaf 1 juli, wanneer er meer gemeenteleden naar de kerk kunnen gaan.
In tussenliggende tijd hebben een aantal broeders in twee groepen gebrainstormd over twee
verschillende aspecten van de erediensten. De eerste groep heeft zich vooral bezig gehouden
met onder andere het opstellen van een gebruiksplan. Het gebruiksplan van de kerk is te vinden
op de website [link]. De tweede groep heeft zich vooral bezig gehouden met de vraag, hoe wij
de betrokkenheid van de gemeente kunnen vergroten, zowel voor de aanwezigen in de kerk als
ook voor de gemeenteleden die thuis meekijken en meeluisteren. In de besluitvorming is
voortdurend rekening gehouden met de adviezen van het RIVM en de PKN. Het protocol van de
PKN is te vinden op de website van de PKN [link].
In deze brief willen wij een aantal dingen toelichten voor de komende periode.
(1) Weer naar de kerk
Vanaf 1 juli zijn erediensten (en andere bijeenkomsten) weer toegestaan met maximaal 250
gemeenteleden. Dat geeft reden tot blijdschap en dankbaarheid. Tegelijkertijd is 1,5 meter
afstand wel een enorme beperking. Het aantal kerkgangers is berekend op 88 personen. De
predikant, kerkenraad, kosters, organisten en ander musici zijn niet meegerekend.
Zondag 5 juli is er nog een bijzondere dienst, namelijk viering van het Heilig Avondmaal. De
kerkenraad wil graag vanaf 12 juli starten met twee erediensten per zondag. Een voorwaarde
daarvoor is wel dat het kerkgebouw tussen beide diensten gereinigd en geventileerd wordt.
Hiervoor worden een aantal mensen uit de morgendienst gevraagd om te helpen. Onderdelen
die gereinigd moeten worden zijn onder andere banken en deuren.
De kerkenraad wil graag dat het bezoeken van de kerk veilig is. Daarom is het belangrijk om de
1,5 meter in acht te nemen! Dat geldt niet alleen voor de zitplaatsen, maar ook bij het passeren
in de gangpaden. Hieronder worden een aantal maatregelen beschreven, die betrekking
hebben op de uitnodiging, de aankomst en het vertrek.
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Uitnodiging
Voor iedere dienst worden 2 secties uitgenodigd. Hieronder vinden u en jij het rooster voor de
komende periode. Uitnodiging vindt plaats een week voorafgaand de dienst.









Zondag 12 juli morgendienst sectie 1 en 2. Avonddienst Jeugddienst (buitenlocatie).
Zondag 19 juli morgendienst Keigave zomerdag (buitenlocatie). Avonddienst sectie 3 en
4.
Zondag 26 juli morgendienst 5 en 6. Avonddienst sectie 7 en 8.
Zondag 2 augustus morgendienst sectie 9 en 10, avonddienst sectie 11 en 12.
Zondag 9 augustus morgendienst sectie 13 en 14, avonddienst sectie 1 en 2.
Zondag 16 augustus morgendienst sectie 3 en 4, avonddienst sectie 5 en 6.
Zondag 23 augustus morgendienst sectie 7 en 8, avonddienst sectie 9 en 10.
Zondag 30 augustus morgendienst sectie 11 en 12, avonddienst sectie 13 en 14.

Omdat het aantal kerkgangers beperkt is, is vooraf aanmelden noodzakelijk. De aangemelde
gemeenteleden worden geregistreerd. De wijze van aanmelden wordt kenbaar gemaakt door
middel van Zaaier en Zondagsbrief. Per sectie kunnen maximaal 44 personen worden
aangemeld. Als meer dan 44 personen zich aanmelden, dan worden zij geregistreerd voor de
eerstvolgende dienst waarvoor die sectie weer wordt uitgenodigd.
De kerkenraad wil graag dat het bezoeken van de kerk veilig is. Daarbij is niet alleen 1,5 meter
afstand van belang, maar ook dat iedereen zichzelf afvraagt, of het verantwoord is om naar de
kerk te gaan. Door het RIVM zijn een viertal triage vragen opgesteld. Wanneer één van de
vragen zoals hieronder is genoemd met een ‘ja’ wordt beantwoord, dan kan de kerk niet
bezocht worden.





Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die behoren tot een risicogroep met een
‘onderliggende aandoening’, zoals: chronische luchtweg- en/of longproblemen of chronische
hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat.

Aankomst
Toegang tot het kerkterrein is er alleen via de Voorstraat en niet via de brug aan de Ring. Het
doel hiervan is het kunnen bewaren van voldoende ruimte, het houden van overzicht en het
bevorderen van doorstroming bij het binnengaan van de kerk.
Elke dienst wordt gecoördineerd vanuit de kerkenraad. Er zijn per dienst 4 coördinatoren
aanwezig: 3 kerkenraadsleden en 1 koster.
Bij de hoofdingang staat één coördinator. Deze coördinator controleert of de bezoekers zijn
geregistreerd en stelt de vraag of er Corona-gerelateerde klachten zijn.

2

Na het binnengaan van de kerk is het niet mogelijk om jassen e.d. in de garderobe op te
hangen. In de banken is voldoende ruimte om de jassen neer te leggen. Het verlaten van de
kerk gaat via de zijdeuren.
In de hal van de kerk is een koster en coördinator aanwezig die aanwijzingen geven via welke
zijde de kerk kan worden binnengegaan. Dit is voor een evenwichtige verdeling zodat er geen
problemen ontstaan in de gangpaden. In de kerk staat in ieder gangpad een coördinator die de
zitplaatsen aanwijst. Keuze van de zitplaatsen is helaas niet mogelijk. Het aantal zitplaatsen in
het schip wordt ingenomen van voor naar achter en in het koor van achter naar voor. Met dit
systeem streeft de kerkenraad naar het bieden van een zo veilig mogelijke omgeving.
Ingeval van piketdienst of andere oproepdienst graag bij het aanmelden kenbaar maken. Dan
kan er een plaats worden gereserveerd dichtbij een zijdeur, zodat passeren in de banken niet
nodig is.
De kerkenraad wil het gebruik van het toilet niet uitsluiten, maar wel graag tot een minimum
beperken. Als je er gebruik van maakt, graag ook even reinigen.
Vertrek
Nadat de zegen is uitgesproken, wordt iedereen gevraagd om weer te gaan zitten. Nadat
predikant en ouderling van dienst naar de consistorie zijn gegaan, kunnen de kerkgangers op
aanwijzing van de coördinatoren de kerk verlaten.
Het is geen probleem om na de dienst op het kerkterrein te verblijven voor persoonlijke
ontmoeting en gesprek. Houdt hierbij niet alleen rekening met 1,5 meter afstand, maar ook met
andere kerkgangers die de kerk nog moeten verlaten. Maak desnoods gebruik van het gras.
De kerkenraad beseft, dat de maatregelen zoals hierboven beschreven de indruk geven van
een streng beleid. Het doel is echter om fysieke diensten weer mogelijk te maken op een veilige
manier. De kerkenraad is overigens ook verplicht om een gebruiksplan te hebben en de nodige
maatregelen te treffen.
(2) Betrokkenheid
Naast de genoemde maatregelen zijn er ook een aantal dingen gewijzigd om de betrokkenheid
van de gemeente te vergroten, zowel voor de aanwezigen in de kerk als ook voor de
gemeenteleden die thuis meekijken en meeluisteren.
Het eerste punt betreft muziek en zang. Het is een groot gebrek, dat de aanwezigen in de kerk
niet mee mogen zingen met de psalmen en de liederen. Vanaf 28 juni zal er daarom live muziek
en zang in de kerk plaats vinden. Van de 6 liedmomenten, zullen er 4 begeleid worden door het
orgel en 2 door de piano en eventuele andere instrumenten. Blaasinstrumenten worden niet
gebruikt. Er zal door 1 of 2 gemeenteleden gezongen worden. We hopen dat live muziek en
zang de beleving van en de betrokkenheid op de erediensten ten goede komt, zowel in de kerk
als ook thuis.
Het tweede punt betreft een aantal kleinere elementen om de betrokkenheid te vergroten:




Welkom door een gemeentelid.
Schriftlezing door een gemeentelid.
Kindermoment onderaan de preekstoel.
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Aanbeveling van de collecten wordt anders ingevuld.

Afsluiting
Het zal duidelijk zijn, dat één en ander beproefd zal moeten worden. Indien nodig kunnen
dingen bijgesteld worden. Wij hopen dat wij voor de zomerperiode een format hebben, waar wij
tot 1 september mee verder kunnen.
Wij hopen dat iedereen langs deze weg voldoende geïnformeerd is. Als er vragen zijn, neem
dan gerust contact op met ouderling kerkrentmeester Bram Kievit, ouderling Aad Zoutendijk of
scriba André Koppenaal.
Wij wensen u en jou gezegende diensten toe!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad
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